PROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2021-06-10, Duveholmsgymnasiets aula, klockan 13:15 – 15.30

Beslutande

Ulrica Truedsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande,
Marian Loley (KD) andra vice ordförande, Lennart Olsson (S), Dan Jonsson (S),
Ing-Britt Pettersson (S), Ove Melin (S), Annie-Marie Carlsson (M), Ann-Charlotte Olsson (C),
Mårten Grothérus (L), Göran Svenningsson (V), Britt Gustafsson (SD)

Beslutande ersättare

Marita Sundqvist (S)

Ersättare

Lilian Lunde (S), Barbro Skogberg (S), Ingela Wallace (C)

Övriga deltagande

Nämndsekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt,
verksamhetschef förvaltningskontoret Susanna Kullman, verksamhetschef äldreomsorg
Anneli Larsson, verksamhetschef funktionsstöd Petra Kruse, controller Marie Myrbeck,
verksamhetsstrateg Lars Hernevid
Deltagare via distans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn §§ 56-57,
utredare Lars Carlberg §§ 60-62, enhetschef medborgarfunktion Pia Aalto § 63

Underskrifter

Ordförande: Ulrica Truedsson (S)
Sekreterare: Mona Kjellström
Utsedd justerare: Ann-Charlotte Olsson (C)

Justeringens plats
och tid

Digital signering, 2021-06-14

Paragrafer

§ 53 - § 65

Datum för anslags uppsättande: 2021-06-15

Datum för anslags nedtagande: 2021-07-07

Förvaringsplats av protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Fastställande av dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.

Ordförandens sign
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§ 54

Information - ekonomi
Controller Marie Myrbeck redogör för det ekonomiska läget.
För maj månad 2021 redovisas en ackumulerad positiv avvikelse mot budget på 5,9
miljoner kronor, prognosen som lämnas för helåret 2021 är 2,2 miljoner kronor.
Hemtjänsten redovisar dock ett underskott. Månadsvisa möten sker med uppföljning av
handlingsplaner med konkreta åtgärder för att komma till rätta med underskottet.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Ann-Charlotte Olsson (C),
Göran Svenningsson (V) och Marian Loley (KD) samt verksamhetschef äldreomsorg
Anneli Larsson och förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.
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§ 55

Information - medarbetarenkät 2020
Verksamhetsstrateg Lars Hernevid redovisar resultatet av 2020 års medarbetarenkät.
Enkäten fanns utlagd på kommunens intranät under perioden 16 november –
6 december 2021. Vård- och omsorgsförvaltningens svarsfrekvens var 57,5 procent.
Enkäten innehöll frågor inom tre huvudområden: Motivation, ledarskap och styrning.
Det totala medelvärdet för hela kommunen var 4,2 (på skalan 1-5).
Vård- och omsorgsförvaltningens resultat var 4,1.
Varje chef ansvarar nu för att ta fram en handlingsplan utifrån resultatet och arbete
kommer att ske i chefsforum med utgångspunkt i ledarskap och styrning. Under hösten
2021 kommer en ny medarbetarundersökning att genomföras. Handlingsplanen för
2020 följs upp i samband med att resultatet för 2021 är klart.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), Marian
Loley (KD), Göran Svenningsson (V), Mårten Grothérus (L) samt förvaltningschef AnnaLena Ramstedt.

Ordförandens sign
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§ 56

Information - mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn redovisar resultatet av vårens mätning
av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler 2021.

Resultat
Andel korrekt i samtliga 8 hygiensteg 78 % (60 % hösten 2020)
Andel korrekt i 4 hygiensteg

85 % (69 % hösten 2020)

Andel korrekt i 4 klädregler

90 % (83 % hösten 2020).

Analys
Följsamheten till instruktionerna vid mätningen inte har följts.
Alla enheter och avdelningar har inte genomfört mätningen med minst 10
mätningar.
Frånvaro av tillsvidareanställd personal har påverkat deltagandet negativt.

Planerade åtgärder
Arbetsplatsträffar och kvalitetsråd kommer att ha en punkt för basala hygienrutiner
och klädregler.
Tydliggöra handdesinfektionens betydelse, före och efter arbetsmoment.
Tillgängliggöra handdesinfektion.
Arbetskläder ska finnas i alla storlekar.
Kompetensutveckling av all personal även inför nyanställning och vikarier.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S).
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§ 57

Aktuell verksamhetsinformation
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Eva Gyllhamn
De flesta brukare är nu vaccinerade för covid-19. Nyinflyttade på särskilda boenden
samt nyinskrivna i hemsjukvården erbjuds vaccin efter behov. Samverkan sker med
regionens vårdcentraler.
Samverkan mellan verksamheterna och MAS sker via teamsmöten veckovis till och
med midsommarveckan.
Riskanalys har genomförts gällande dagens egenvårdsperspektiv för barn med
beviljad korttidsplats i kommunens verksamhet. Riskanalysen har gjorts i samverkan
mellan länets kommuner och regionen samt patientsäkerhetsenheten.
Mål och strategier har tagits fram utifrån patientsäkerhetsberättelsen. Arbete pågår
bland annat med digital signering samt utbildning och översyn mot strukturerad
dokumentation i patientjournal. Verksamhetsprocesserna ska säkras utifrån riktlinjen trygg hemgång och effektiv samverkan samt palliativ vård och vård i livets slut.
En länsgemensam rutin för palliativ vård är framtagen inom Närvård Sörmland.
Remisshantering har skett och länsstyrgruppen förväntas fatta beslut i mitten av juni
2021.
En allvarlig avvikelse har utretts och en handlingsplan med förbättringsområden har
tagits fram. Berörda verksamheter är äldreomsorgen och hälso- och sjukvårdsverksamheten.
En lex Maria anmälan har skickats till IVO. En patient/vårdtagare föll i golvet i samband med omvårdnad i säng med skelettskada/fraktur som följd.
Två avvikelser utreds och är inte färdigställda.

Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
Värdegrundsbroschyren har fått ändrad layout utifrån kommunens nya grafiska
profil. Innehållet har inte förändrats.
Covid-19:
- Skyddsutrustning finns så det räcker över sommaren.
- Förberedelser pågår för olika nivåer mot lättnader i restriktionerna. Just nu finns
inte så mycket vägledning för verksamheter utan mer mot allmänheten.
I plan med budget har service- och tekniknämnden, bildningsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden fått ett särskilt uppdrag att effektivisera kostverksamheten. I uppdraget ingår att se över strukturen för tillagnings- och mottagningskök samt att
beakta att ett produktionskök och en restaurang för allmänheten ska öppnas vid
Dufvegården i januari 2022. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen
senast i augusti 2021 inför beredningen av övergripande plan med budget 20222024. Arbetet pågår och STF håller ihop uppdraget.
Ordförandens sign
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Verksamhetschef förvaltningskontoret Susanna Kullman
Förvaltningen har ett pågående arbete tillsammans med regionen som heter Elsas
hälsa. Fokus är patienten i centrum. Bakre läkarstöd är igångsatt. Det innebär att
sjuksköterska och patient kopplar upp sig via dator/surfplatta hemma hos patienten
och att läkare sedan ansluter. Läkaren kan då se och tala med patienten.
Bemanningen inför sommaren är välplanerad utifrån risk- och konsekvensanalys.
Svårigheter finns med bemanning av sjuksköterskor. Förvaltningen har tagit in
vikarier i form av pensionärer samt en del hyrsjuksköterskor.
Trygghetslarmen fungerade inte den 29 maj 2021 klockan 11-17 på grund av
problem hos Tele2. Extra bemanning och tillsyn sattes in för att hantera händelsen.
Digital signering vid fördelning av läkemedel och ordinerad träning är igång inom
hemtjänst Norr och på Torvbrytarvägen. Det innebär bland annat att personalen
slipper hantera signeringslistor på papper samt en påminnelsesignal om personal
glömt att ge läkemedel. Införandet fortsätter efter semestern.
Fyra delegationsbeslut har fattats gällande lex Sarah:
o

Missförhållande om brister i hantering av en stomi. Kommunikationen var inte
korrekt mellan berörda, sjuksköterska och personal i nattpatrull. Tillräckliga och
adekvata åtgärder är utförda och planerade.

o

Påtaglig risk för missförhållande om bristande bemötande på ett särskilt
boende inom äldreomsorgen. Personal har varit högljudd och bemött brukare
respektlöst. Arbetsrättsliga åtgärder är vidtagna och tydlig åtgärdsplan framtagen.

o

Missförhållande om brister i bemötande mot brukare på ett servicehus.
Personal har tagit hårt i brukaren och varit nedlåtande i sina uttalanden. Tydliga
åtgärder är vidtagna och planerade.

o

Missförhållande om medarbetare som fotograferat en avliden brukare och
delat bilden. Arbetsrättsliga åtgärder är vidtagna och tydlig handlingsplan för
åtgärder framtagen. Några åtgärder rör hela arbetsgruppen.

Verksamhetschef funktionsstöd Petra Kruse
Planering/rekrytering av vikarier pågår inför sommaren.
En omorganisation har gjorts inom grupp- och servicebostäder med utökning av en
enhetschef. Rekrytering pågår.

Verksamhetschef äldreomsorg Anneli Larsson
Rekrytering pågår av ny enhetschef för Almgården/hemtjänst Julita.
Planering/rekrytering av vikarier pågår inför sommaren.
Tio personer är anmälda till äldreomsorgslyftet för validering till undersköterska. Nio
är anställda i förvaltningen och en hos privat utförare av hemtjänst.
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SVT har besökt Norrgläntan den 7 juni 2021 och gjort ett reportage om hur man
arbetar med stimulans av sinnena utifrån demenssjukdom. Reportaget kommer att
sändas på de lokala nyheterna.

Ordförande Ulrica Truedsson (S)
En JO-anmälan gjordes under 2020 mot regionen och alla kommuner i Sörmland
(utom Vingåker). Anmälan gällde att få ta del av en sammanställning av smittläget
inom äldreomsorgen i Sörmlands kommuner. JO:s granskning är nu klar och kritik
riktas på flera punkter.
Katrineholms kommun har inte fått någon kritik.
Under informationen yttrar sig även Lennart Olsson (S).
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§ 58

Redovisning av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning av ärendet
Nedan redovisas de beslut som fattats med stöd av gällande delegation på nämndens
vägnar enligt delegationsordningen.

Tjänstemannabeslut
Datum

Typ av beslut

Beslutande

2021-04-01--05-31

Bostadsanpassningsbidrag.

Handläggare

2021-04-01--05-31

Färdtjänst.

Handläggare

2021-04-01--05-31

Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

Handläggare

2021-04-01--05-31

Socialtjänstlagen.

Handläggare

2021-05-05, § 13

Hävning av avtal om bedrivande
av hemtjänst med Carinas
Hemtrevnad.

Verksamhetschef
förvaltningskontoret
Susanna Kullman

2021-04-26, § 12

LS 2:2021 Beslut enligt 14 kap 3
§ SoL (lex Sarah) att rapport
kring brister i insats vid stomi
utgör missförhållande.

Verksamhetschef
förvaltningskontoret
Susanna Kullman

2021-05-2, § 15

LS 1: 2021 Beslut enligt 14 kap 3
§ SoL (lex Sarah) att rapporterat
bristande bemötande utgör en
påtaglig risk för missförhållande.

Verksamhetschef
förvaltningskontoret
Susanna Kullman

2021-05-26, § 16

LS 3: 2021 Beslut enligt 14 kap 3
§ SoL (lex Sarah) att rapporterat
bristande bemötande utgör ett
missförhållande.

Verksamhetschef
förvaltningskontoret
Susanna Kullman

Anslaget 2021-05-05--27

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1121627

PROTOKOLL

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-10

10 (21)

Datum

Typ av beslut

Beslutande

2021-05-26, § 17

LS 4: 2021 Beslut enligt 14 kap 3
§ SoL (lex Sarah) att rapporterad
fotografering utgör ett missförhållande.

Verksamhetschef
förvaltningskontoret
Susanna Kullman

Datum

Typ av beslut

Beslutande

2021-05-26, § 14

Vård- och omsorgsnämndens
sammanträde den 10 juni 2021
hålls inte öppet för allmänheten
pga. rådande pandemi.

Ordförande Ulrica
Truedsson

Datum

Typ av beslut

Beslutande

2021-05-20, § 19-23

Individbeslut

Enskilda utskottet

Ordförandebeslut

Anslaget 2021-05-25--06-15

Utskottsbeslut

Anslaget 2021-05-24--06-14

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).
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§ 59

VON/2021:41 015

Yttrande över inriktningsdokumentet trygghet och
säkerhet
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens yttrande
och sänder det till kommunledningsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningen har möjlighet att yttra sig över inriktningsdokument
Trygghet och säkerhet.

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande och bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen skulle önska att dokumentet kompletteras med ett
avsnitt som sammanfattar den lagstiftning som ligger till grund för dokumentet. Det vore
lämpligt att detta avsnitt följde efter avsnittet om organisation och ansvar. Som service till
läsaren skulle länkar till de olika lagar och dokument som nämns kunna finnas i texten
eller i en referenslista.
Avsnittet Trygghets- och säkerhetsforum för samverkan behöver förtydligas med vilka
frågor och forum som är aktuella. Alternativt kan avsnittet tas bort då avsnittet innan,
Geografiskt områdesansvar, ger en tillräcklig bild av Katrineholms kommuns ansvar att
fungera som sammankallande till samråd på olika nivåer.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår som tillägg i dokumentet att det anges vilken
skyldighet eller förväntning som vilar på respektive förvaltning inom respektive handlingsplan. I nuläget anges detta bara i den sista delen, internt skydd.

Ärendets handlingar
Remissversion - Trygghet och säkerhet Inriktningsdokument, 20212023 för krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor och internt skydd.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Lennart
Olsson (S) och Göran Svenningsson (V) samt verksamhetsstrateg Lars Hernevid.
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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§ 60

VON/2021:31 719

Yttrande över motion om bemanningstal och ny modell
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionens första attsats ska anses vara besvarad.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att den andra att-satsen
avslås.
Reservation
Marian Loley (KD) och Mårten Grothérus (L) reserverar sig mot nämndens beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss översänt en motion om bemanningstal
och ny modell. I motionen yrkas att:
-

Katrineholms kommun säkerställer både en god omvårdnad anpassad för våra
omsorgsbehövande medborgare, samt en trygg arbetsmiljö för de anställda som
håller över tid.

-

Kommunen fastställer en ny bemanningsmodell utifrån dagliga och nattliga behov
på varje boende, och som kan finansieras under löpande budgetår.

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande och bedömning
Motionen syftar på vård- och omsorgsförvaltningens vård- och demensboenden för
äldre. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar fortlöpande med att säkerställa god
omvårdnad och trygg arbetsmiljö, bland annat genom ökad budgetering för grundbemanning och fler årsanställda sjuksköterskor från och med 2021.
Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att bemanningstalen för särskilda boenden
för äldre och demensboenden för närvarande är adekvata, både avseende omvårdnadspersonal och legitimerad personal. Bemanningen skiljer sig inte heller nämnvärt
från övriga närliggande kommuner.
Idag ansvarar enhetscheferna för sin budget och för bemanningen, både utifrån kortsiktig och långsiktig planering. Bemanningen sker i samverkan med övriga funktioner, så
som legitimerad personal. Bemanningstalen styr budgetfördelningen, men brukarnas
individuella behov styr den slutliga bemanningen.
Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer därmed att det inte finns något behov av en
ny modell för bemanning.
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Ärendets handlingar
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-28
Remissanvisning
Motion om bemanningstal och ny modell

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Marian
Loley (KD) och Mårten Grothérus (L) samt utredaren Lars Carlberg.
Yrkande
Marian Loley (KD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon förvaltningens förslag till
beslut mot Marian Loleys yrkande om bifall till motionen.
Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige, akten
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§ 61

VON/2021:34 710

Yttrande över motion om Emmabodamodellen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses vara
besvarad. Vård- och omsorgsförvaltningen har redan ett pågående utvecklingsarbete,
bland annat med att skapa mindre grupper inom de största hemtjänstenheterna.
Reservation
Ann-Charlotte Olsson (C) reserverar sig mot nämndens beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss översänt en motion från Centerpartiet om
den så kallade Emmabodamodellen. Centerpartiet yrkar att modellen skall provas inom
ett avgränsat område, till exempel Hemtjänst Björkvik. Detta skulle bilda underlag för att
avgöra om metoden sedan ska införas i hela kommunen, utifrån både förbättrad
arbetsmiljö och personalkontinuitet. Personalkontinuiteten, det vill säga hur många
personal en brukare möter under en mätperiod på två veckor, är något sämre i
Katrineholm än i riket som helhet.

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande och bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm har utifrån tidigare nämndbeslut påbörjat
ett utvecklingsarbete för den interna hemtjänsten. Dock har tidigare omorganisationer
och pandemin orsakat vissa förseningar i arbetet. Arbetet har till exempel bestått i att
dela in den största hemtjänstgruppen, Gjuterigatan, i mindre arbetslag. Förvaltningen
har även genomfört en jämförelse med två andra kommuners hemtjänst, Kalmar och
Västervik, som båda arbetar med heltid som norm, har externa utförare enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV) samt tillhör samma kommungrupp enligt SKR:s kommunindelning. Emmaboda kommun har inte LOV. Ett utvecklingsarbete pågår även i dessa
kommuner och förvaltningen har tagit fram ett underlag för att pröva liknande åtgärder.
För den hemtjänstgrupp som Centerpartiet föreslår ska prova Emmabodamodellen,
Björkvik, har personalkontinuiteten under åren 2017-2020 legat mellan 7 och 10 personal, det vill säga liknande Emmaboda. Personalkontinuiteten beror till stor del på att
personalgruppen är liten och hanterar sin planering väl. Vård- och omsorgsförvaltningen
ser att den viktigaste åtgärden i nuläget för att förbättra personalkontinuiteten är att
fortsätta att dela in de större grupperna i mindre arbetslag. Detta leder i sin tur till bättre
arbetsmiljö.
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Ärendets handlingar
Remissanvisning
Motion om Emmabodamodellen

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), AnnCharlotte Olsson (C) och Göran Svenningsson (V) samt utredare Lars Carlberg och förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.
Yrkande
Ann-Charlotte Olsson (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon förvaltningens förslag till
beslut mot Ann-Charlotte Olssons yrkande om bifall till motionen.
Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 62

VON/2020:78 725

Extra höjning av habiliteringsersättningen för LSS
under 2021 med anledning av statsbidrag
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att höja habiliteringsersättningen för personer
med daglig verksamhet enligt LSS till 20 kr per timme under år 2021 med anledning
av statsbidraget.
Höjningen gäller retroaktivt från den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget infördes 2018 och syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (så kallad habiliteringsersättning). Om kommunen rekvirerar men inte använder pengarna så betalas de tillbaka.
Katrineholm har sedan 2018 höjt habiliteringsersättningen från 10 kr till 15 kr/timme
med hjälp av statsbidraget. Katrineholm har även ändrat så att ersättningen kan betalas
ut för 40 timmar/vecka samt för obekväm arbetstid 2 kr/timme.
Förra året, 2020, rekvirerade vård- och omsorgsnämnden 2 184 434 kronor men
använde bara 925 531 kronor, för att bibehålla tidigare års ökning.
För 2021 har 2 065 652 kronor rekvirerats, vilket utgör hela det fördelade statsbidraget.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att de personer som deltar i daglig verksamhet
enligt LSS skall få en ytterligare höjning med 5 kronor, till 20 kr i timmen. Höjningen sker
retroaktivt från 2021-01-01.
Som tidigare gäller höjningen enbart så länge statsbidraget kan rekvireras. Detta skall
vara tydligt i all information om habiliteringsersättningen.

Ärendets handlingar
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-01-28, § 12, Habiliteringsersättning 2021

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
utredare Lars Carlberg.
Beslutet skickas till:
Verksamhetschef funktionsstöd, enhetschefer Resurscenter samt sysselsättning,
administratörer funktionsstöd, akten
Kopia för kännedom: Controller, ekonom
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 63

VON/2019:83 709

Verksamhetsberättelse 2020 för personligt ombud i
Katrineholm och Flen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger verksamhetsberättelsen 2020 för personligt ombud
till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten med personligt ombud i Katrineholm och Flen har upprättat verksamhetsberättelse för år 2020.
Katrineholms kommun bedriver sedan 2003 verksamhet med personliga ombud, från
början i samverkan med Vingåkers och Flens kommuner, men sedan 2013 enbart med
Flen.
En del av kostnaderna finansieras av statliga medel och resterande del av kommuner.
Finansiering, arbetssätt och organisation ser olika ut i länet.
Länsstyrelsen beslutade den 17 juni 2020 att bevilja vård- och omsorgsnämnden medel
för 2,0 årsarbetare som personligt ombud för verksamhetsåret 2020.

Ärendets handlingar
Verksamhetsberättelse 2020 för personligt ombud i Katrineholm och Flen,
2021-01-07.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Göran
Svenningsson (V) och Lennart Olsson (S) samt enhetschef Pia Aalto.
Beslutet skickas till: Enhetschef, personligt ombud, akten
Kopia för kännedom till: Flens kommun

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 64

VON/2021:36 709

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden delar ut 2021 års kvalitetspris till Resurscenter,
Rådmannen, med 10 000 kronor.
Kvalitetspriset ska delas ut i samband med nämndens sammanträde den
26 augusti 2021.
Kvalitetspriset ska användas senast den 28 februari 2022 och en redovisning av hur
priset har använts ska lämnas senast den 1 april 2022.
Nämnden uppdrar till vård- och omsorgsförvaltningen att göra en översyn av
riktlinjerna för nämndens kvalitetspris.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 augusti 2010, § 93,
att godkänna handlingsplanen för utveckling av kvalitet utifrån ett
salutogent/hälsofrämjande förhållningssätt. Ett av förslagen i handlingsplanen var att
införa ett kvalitetspris. Förvaltningens verksamheter gjorde ett bra arbete med att
registrera i kvalitetsregistren och förvaltningen mottog 280 tkr i bidrag för detta arbete
våren 2011. Detta arbete och bidrag bildade grunden till kvalitetspriset.
Vård och omsorgsnämnden beslutade den 27 oktober 2011, § 129, om riktlinjer för
hanteringen av kvalitetspriset. Följande kriterier ligger till grund för kvalitetspriset:
Kvalitetsregistrerade arbeten
Patientsäkerhet
Kvalitetsförbättrande åtgärder kopplat till brukaren/vårdtagaren
Måluppfyllelse
Arbetsmiljö
Informations- och kommunikationsteknik (IKT).
Pengarna får användas till ändamål som främjar gruppens/individens arbete och ska i
första hand användas för aktiviteter inom Katrineholms kommuns gränser. Undantag
måste tydligt motiveras. Ytterst beslutar verksamhetschefer hur pengarna skall
användas. Det kan vara:
Studiebesök
Utveckling i arbetet
Något som gör att man kan stanna upp i vardagen och reflektera.
Vid genomförande av aktiviteter skall kommunens och förvaltningens värdegrund gälla.

Vård och omsorgsförvaltningens förslag
Totalt har fyra nomineringar lämnats in under perioden 1 januari-31 mars 2021.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Med kriterierna som grund har vård och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp tagit
fram förslag på utdelning av året kvalitetspris.
I år föreslås enbart en mottagare av kvalitetspriset då övriga nominerade inte helt uppfyller aktuella kriterier.
Resurscenter, Rådmannen, 10 000 kronor.
Motivering: Med sitt teknikintresse och sitt brinnande engagemang för att göra arbetstagarna självständiga i det dagliga arbetet bör Peter Brohede och Erdal Adem premieras.
De har med hjälp av olika tekniska hjälpmedel och pedagogiska strategier möjliggjort att
arbetstagarna vuxit på sitt arbete, blivit mer självständiga i olika arbetsuppgifter och
stärkt deras självkänsla. Peter och Erdal jobbar ständigt mot att "jobba bort sig själva"
och motiverar arbetstagarna att lita på de hjälpmedel som finns.
Priset ska användas till: Kvalitetsförbättrande insatser (t.ex. studiebesök) samt aktiviteter
som stärker arbetsgruppen ytterligare.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.
Yrkande
Ulrica Truedsson (S) yrkar på ett tillägg att nämnden uppdrar till vård- och omsorgsförvaltningen att göra en översyn av riktlinjerna för nämndens kvalitetspris.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon proposition på förvaltningens förslag till beslut med sig eget tilläggsyrkande.
Hon finner att nämnden biträder detta.
Beslutet skickas till:
Resurscenter Rådmannen
Enhetschef
Verksamhetschef
Controller
Ekonom
Nämndsekreterare
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 65

Meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Inspektionen för vård och omsorg
Underrättelse och begäran den 22 april 2021. IVO önskar svar utifrån pågående tillsyn av
ansvar gällande medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller
konstaterad covid-19 som på särskilt boende. Svar önskas senast den 15 september
2021. Hnr 2021:462

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 17 maj 2021:
§ 71 Revidering av Risk- och sårbarhetsanalys. Hnr 2021:596, 597

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag den 28 april 2021:
§ 73 Internkontroll 2020. Hnr 2021:564
§75 Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2024. Hnr 2021:561
§ 76 Återrapportering av särskilt uppdrag - utveckling av boendeplatser för vård- och
omsorgsnämndens brukare. Hnr 2021:565

Vård- och omsorgsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen har på remiss översänt förslag till revidering av
styrdokumentet Policy för resor och transporter i tjänsten.
Vård- och omsorgsförvaltningen har, efter avstämning med ordföranden, meddelat
att förvaltningen inte har några synpunkter på förslaget. Hnr 2021:575
Minnesanteckning från samråd med intresseorganisationerna inom funktionsrättsområdet den 3 maj 2021. Hnr 2021:583

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Sommarhälsning
Ordföranden önskar de förtroendevalda och all personal en riktigt skön sommar.
Marian Loley (KD) önskar på nämndens vägnar ordföranden detsamma.
Hon tackar samtidigt för det varma mottagandet hon fått som ny i vård- och omsorgsnämnden.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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